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A Abacus em associação com a Savills
 
Desde 2010 em Angola, o Grupo Abacus figura entre as empresas líderes de               
Consultoria Imobiliária, disponibilizando aos clientes um leque inigualável de 
serviços imobiliários, desde a mediação de escritórios às vendas residenciais           
internacionais.

A chave deste sucesso continuado reside numa concentração absoluta em                    
garantir o máximo profissionalismo quer a nível dos serviços prestados, quer no 
próprio relacionamento com os clientes e com o público.

A Savills, sendo a nível mundial uma das empresas líderes em serviços                                         
imobiliários globais, partilha esta filosofia e orgulha-se de manter um elevado 
nível de profissionalismo nos serviços que presta, sem no entanto perder de 
vista a relação personalizada com os seus clientes que assim beneficiam de um                                                                                       
atendimento de alta qualidade.

A Abacus em parceria com a Savills, combina a experiência internacional com o 
conhecimento do mercado local garantindo o máximo benefício aos seus clientes.

Abacus in association with Savills

Abacus, present in Angola since 2010, is now one of the leading property consultancies,   
providing clients with an unrivalled range of property services from office agency to                          
international residential sales.

The key to our continued success lies in our absolute focus on professionalism in everything 
we do, both in relation to the provision of services and advice, and in our relationships with 
clients and the public.

Savills, as one of the world’s leading providers of global property services, share in this 
philosophy and pride themselves in maintaining a highly professional but also personal               
approach to clients who receive consistently high quality advice and service.

Abacus’s association with Savills combines international scope with local market                                 
experience to the benefit of all our clients.
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01     PERFIL ANGOLA  Angola profile
                    Fact box:

Fonte: FMI, BES, Nações Unidas. 
Source: IMF, BES, UN

The Republic of Angola lies on the west coast of sub-Saharan 
Africa, bound to the north and west by the Democratic Repu-
blic of the Congo, to the south-west by Zambia and to the south 
by Namibia. The country is divided into 18 provinces, the major 
population centres besides the capital Luanda being Huambo, 
Lobito, Benguela and Lubango.

A República de Angola é um país localizado na costa Ocidental 
de África limitado a Norte e Leste pela República Democrática 
do Congo, a Leste pela Zâmbia, a Sul pela Namíbia e a Oeste 
pelo Oceano Atlântico. Está dividido em 18 províncias, sendo os  
principais centros urbanos a capital Luanda, o Huambo, o Lobito, 
Benguela e o Lubango.

201 2
Angola

:: População | Population:
   20milhões (2011P) | 20 million (2011 estimate)

::  Capital: Luanda

::  Cidades mais Populosas | Major cities:
    Luanda e Huambo | Luanda and Huambo

::  Língua Oficial | Language:
   Português | Portuguese

::  Área Total | Total area:
   1.246.700 Km²

::  Moeda | Currency:
   Kwanza (AKZ) e Dólar (USD) 
   Kwanza (AKZ) and US Dollar

::  PIB (US$bn) | GDP (US$bn): 109 (2012E)

::  PIB per capita (US$) | GDP (US$): 5.391 (2012E)

::  Crescimento Real | GDP Growth (para 2012E): 10% 

::  Principais Indústrias | Principal Industries:
   Petrolífera, diamantífera, madeira, pesca e cimento.
   Oil, diamonds, forestry, fishing, cement.
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02  ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO  Economy 

Angola tem vindo a consolidar a sua posição como um dos           
principais destinos do investimento estrangeiro interessado no 
contexto africano. O crescimento da sua actividade económica 
em 2011 foi fortemente impulsionado por melhorias no desem-
penho do sector petrolífero. A este fenómeno junta-se a entrada 
em funcionamento de novos projectos, o que perspectiva um 
aumento de produção no País e estimativas de crescimento da 
economia angolana a atingir os 10%. 

O próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentou             
indicadores que estimam, para 2012, um crescimento para a  
economia angolana na ordem dos 10,8%, ou seja, muito acima 
da economia mundial (4%), superando ainda a média estimada 
que integra as economias em forte desenvolvimento, que não              
ultrapassa os 6,1%. O Banco Mundial apresenta previsões mais 
cautelosas, situando o crescimento de Angola em 2012 nos 8%.

Os dados apontados são claramente positivos tendo em conta 
os riscos e as incertezas inerentes às expectativas da econo-
mia a nível mundial. Ainda nesse sentido é importante referir 
que as três principais agências de notação de rating (Standard & 
Poor’s, Moody’s e Fitch) reconhecem a economia Angolana como                                                                                                               
detentora de uma enorme capacidade de manutenção e de 
desempenho macroeconómico muito consistente. Tal confiança 
revela-se quer através da subida nos ratings respectivos quer 
ainda através da revisão em alta do rating da dívida Angolana. 

Os dados das agências financeiras baseiam-se na boa                         
avaliação feita pelo próprio FMI a propósito dos progressos feitos 
pelo  Governo no pagamento de dívidas acumuladas a empresas 
de construção em 2008 e 2009 e ainda à forma como tem vindo 
a ser conduzido o acordo de financiamento a Angola, no valor de 
USD 1.4 mil milhões. Angola deve assim considerar-se como um 
dos países de sucesso na relação com o FMI.

Não restam dúvidas que se trata de uma previsão muito positiva 
que reforça a forte previsão de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) de Angola, ao apontar para uma taxa de variação real 
anual que transita dos 3,7% em 2011 para os 10% em 2012. 

A média de inflação estimada no ano de 2011 é de 15% e em 
2012 são esperados valores na ordem dos 13%.

Segundo o Doing Business - índice elaborado pelo Banco             
Mundial que reflecte a facilidade na realização de negócios de 
várias  economias analisadas - Angola encontra-se posicionada 
em 167º.

Os principais parceiros de Angola são, em 
termos de importação, os Estados Unidos da 
América (EUA), a Coreia do Sul e Portugal. Nas 
exportações, os principais mercados são também 
os EUA e ainda a China e a França.

A economia chinesa tem tido um papel fundamental em Angola, 
especialmente pelas linhas de crédito abertas, que se têm reve-
lado fundamentais para as obras estruturantes a realizar no país.

A former Portuguese colony, Angola was disrupted by civil 
war for almost 30 years until the 2002 peace agreement which                   
signalled the start of a new era, with the rebuilding of the country 
and the recovery of its economy. 

In the last few years the country has been experiencing dramatic 
growth largely as a result of booming oil exports, known locally as 
Black Gold or “ouro negro”. This growth reached a recent peak in 
2006 when it achieved the impressive figure of 18.6%. However, 
a sharp decline followed in 2009, following the slump in oil prices, 
but the economy rebounded strongly and  growth has returned to 
its previously high levels.

The IMF estimates GDP growth for 2012 will be in the order of 
10.8%, maintaining Angola’s position as one of the worlds fastest 
growing economies, although a number of other commentators 
are less optimistic, such as the World Bank estimating growth at 
only 8%. 

Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch all upgraded Angolan           
government debt during 2011 reflecting not only the continuing 
political stability and modernization of the economy, but also An-
gola’s capacity to maintain growth and reform, having paid back 
significant international debts run up in recent years.

Despite the world economic crisis, Angola is clearly seen as a 
high-growth economy and one which offers attractive investment 
opportunities. A sign of this confidence is the IMF’s recent USD 
1.4 billion loan.

Inflation in 2011 reached 15% according to the IMF. Price growth 
was led by increases in basic food and drinks, the  supply of 
which to much of the country was hampered by the poor trans-
port and distribution network. It is clear that Angola’s poor                           
control of this economic indicator underlines the pressing need 
for improvements not only to the country’s logistics infrastructure 
– warehousing, transport and distribution – but also to its internal 
production capacity to control inflation better.

According to the Doing Business Index of the World bank, which 
reflects the overall ease of starting and operating a company on a 
worldwide comparative basis, Angola is currently ranked 167th, a 
slight fall on last year. On the positive side, a significant improve-
ment was noted in the availability of credit, but on the negative 
side the difficulties of starting up a business and of obtaining 
construction permits weighed heavily.

The principal trading partners of Angola in import 
terms are the USA, South Korea and Portugal. In  
export terms, the principal partners are the USA, 
China and France. 

China especially has played an important role in recent Angolan 
development, mainly through providing important lines of credit 
for infrastructure work, and it is notable that Angola is one of        
China’s largest suppliers of oil.
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DOING BUSINESS
2010 2011

Começar Negócios/ Business Start-Up (Ranking)

Duração (Dias) / Duration (Days)

Capital Mínimo (% PNB per capita) / Paid-in Minimum  Capital (% of income per capita)

164

8

68

163

28.7

169

8

68

151.1

29

Nº de procedimentos / Number of steps

Custo (% PNB per capita) / Cost (% of income per capita)

Obtenção de Licenças de Construção / Obtaining a Construction Licence

Duração (Dias) / Duration (Days)

1212

170

8

68

196.8

39.1

2009

12

328

Nº de procedimentos / Number of steps

328 328

Fonte: BES, FMI, BPI
Source: BES, IMF, BPI

 TAXA DE INFLAÇÃO
 Inflation

CRESCIMENTO DO PIB: ANGOLA
GDP Growth: Angola

Edifício Moncada Prestige, Grupo Lena

Fonte: Banco Mundial, Doing Business 2011
Source: World Bank, Doing Business 2011

2008

12

119

343.7

50.5

337

--

14

Fonte: BES, FMI; EIU (Jan. 2010), Country report, BPI
Source: BES, IMF; EIU (Jan. 2010), Country report, BPI
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03 DEMOGRAFIA     Demographics 

Os números que têm vindo a ser apresentados relativos aos         
habitantes de Angola e seus principais burgos, são considera-
dos por alguns como bastante inconsistentes. Sendo a questão            
demográfica de primordial importância para qualquer país, o 
Ministério do Planeamento anunciou em 2011 a realização dos 
Censos em Angola para o ano de 2013, tarefa que será desem-
penhada operacionalmente pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE).
No entanto e com base em vários estudos e inquéritos realizados 
nos últimos anos, foi possível elaborar um modelo de projecção 
demográfica de Luanda (capital de Angola) que reflecte o período 
entre 2000 e 2025.

Population statistics in Angola have historically been inconsis-
tent and therefore unreliable. Given this information’s importance 
for any fast-growing economy, the government has announced 
a Census will be carried out in 2013, managed by the National 
Institute of Statistics (INE).
Based on a number of recent reports and surveys on the                  
demographic evolution of Angola it is possible to extrapolate a 
population growth model for Luanda to 2025, assuming a stable 
fertility rate, declining mortality rate and constant migration rates. 
For Angola as a whole, we have used United Nations projections 
for the same period. 

PROJECÇÃO DA POPULAÇÃO EM ANGOLA E LUANDA 
Population Growth Projection in Angola and Luanda

O modelo considerou que a taxa de fecundidade se mantém    
constante até ao ano 2025 sendo seguida de um decréscimo  
constante da mortalidade e do índice de migrações constante. 
Quanto a Angola no seu conjunto, foram utilizados dados for-
necidos e projectados pelas Nações Unidas relativos ao mesmo 
período. Em suma, e segundo os dados indicados, estima-se 
que em 2025, Luanda tenha uma população com cerca de 14,7 
milhões de habitantes, o que significa que 54% da população                                                              
angolana estará a viver naquela cidade. Os restantes 46% da                                                                                                             
população estarão distribuídos um pouco por todo território 
nacional, estimando contar nessa data com 27 milhões de ha-
bitantes. A necessidade de alteração da estrutura de Luanda é, 
pois, uma evidência, só dessa forma será possível que a cidade 
sustente o crescimento previsto da sua população.

According to the United Nations, it is estimated that the                       
population of Angola will have reached 27 million by 2025. 
More importantly, it is also estimated that the urban population 
of Luanda will have reached around 14.7 million by that time, 
representing 54% of the population, with the remaining 46% 
distributed relatively evenly throughout the country. It is clearly 
of fundamental importance to substantially improve the capital 
city’s infrastructure to accommodate such population growth. 
For both urban planners and political leaders, Luanda represents 
a major population-related challenge, and urgent measures are 
needed covering all aspects of  a technical, institutional, po-
litical and social nature regarding national and urban land-use                           
planning to avoid a deterioration in the social fabric and quality of                    
environment of the capital and its suburbs.

ANGOLA

LUANDA

2000

10

5

0

15

20

25

30

2005 2010 2015 2020 2025

Fonte: Nações Unidas, Desenvolvimento Económico e Social, População 2007
Source: United Nations, Economic and Social Development, Population 2007
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Podemos definitivamente afirmar que o sector imobiliário                  
Angolano continua a centrar-se quase exclusivamente na cidade 
de Luanda, embora existam outros pólos, numa escala dificil-
mente comparável, como o Lobito, Benguela, Soyo, Cabinda, ou 
o Namibe. Estes outros polos poderão vir cirurgicamente a desen-
volver-se, sempre alicerçados no desenvolvimento económico, 
como a instalação de equipamentos relacionados com a industria 
petrolífera, para directo apoio dos quadros que para essas localiza-
ções se deslocarão. 

Muito se tem comentado sobre qual o real estado do                              
mercado. Em nossa opinião, este continua no seu caminho 
para a maturidade, atestado pela exigência dos clientes/uti-
lizadores dos activos imobiliários. Esta exigência resulta de um 
limitado aumento da oferta em alguns segmentos imobiliários.

Algumas características essenciais do sector imobiliário:

  Em determinados segmentos tem-se vindo a assistir a um         
aumento da oferta, pese embora limitada; 

     Poucos terrenos com escritura colonial registada (de posse plena);

     Insegurança jurídica na transmissão da propriedade, especial-
mente terra;

  Falta do Ordenamento do Território e de claros Planos                               
Directores para as Cidades, pese embora estejam a ser feitos        
esforços nesse sentido pelas entidades responsáveis;

     Necessidade de infra-estruturas básicas, sendo este um tema 
de difícil e complexa resolução, podendo a prazo vir a limitar         
novos projectos no centro de Luanda;

     Redução do número de construções anárquicas;

  Processos burocráticos e extrema complexidade para a 
obtenção das Propriedades Horizontais, na Inscrição nas                                                                                                                 
Finanças e no Registo da Conversatória.  

Sendo que as características predominantes do mercado se têm 
vindo a manter ao longo dos últimos 2/3 anos, constata-se um 
dado dominante, que tem influenciado negativamente o mercado 
e que se traduz na ideia - definitivamente errada no conjunto,       
certa em parte - de que há excesso de oferta imobiliária e os 
produtos são caros. 

Opiniões como esta têm sido produzidas normalmente por                  
entidades externas ao mercado, formadas com dados insufi-
cientes e muitas vezes incorrectos, pois não atentam a elementos 
determinantes para uma correcta análise do sector, não estan-
do consideradas as localizações, qualidade de construção, tipo 
de produto ou mesmo o subsegmento em causa (escritórios/               
comércio/logística/industrial).

Uma promoção imobiliária em Angola pode demorar entre 4 
a 6 anos, desde o momento da posse da terra até à produção                
final do produto imobiliário. Assim, este segmento económico, 
é um dos mais difíceis e de maior risco da actividade económi-
ca, pois qualquer alteração na conjuntura interna ou externa, 
como as verificadas, nos últimos 2/3 anos, podem ter uma                                                                          

Luanda is the principal property market in Angola and significantly 

outweighs all other provincial markets such as Lobito, Benguela, 

Soyo, Cabinda or Namibe, markets which may grow in line with 

surges in activity in the oil industry but which remain essentially                

provincial.

The lack of reliable information on the Luandan property markets has 

resulted in many often contradictory views on its current state. In our 

opinion, the market is simply following a course towards greater ma-

turity evidenced by the increasing sophistication of users/providers 

of property, which in turn has been provoked by a limited increase in 

availability in certain sectors.  Demand in these sectors now plays a 

role in influencing the quality of the product being supplied, a recent 

phenomenon that has become the focus of market commentary.

 The principal characteristics of the property market in Luanda are:

: :  Limited increase in supply in certain sectors;

: :  Limited availability of land with fully registered title;

: : Lack of legal certainty in transfers of property title especially land;

: :  Lack of sites with planning approval in the city centre;

: :  High property transfer costs and low availability of finance;

: :  High cost of construction materials (majority imported);

: :  Lack of planning regulations;

: :  Absence of a clear and objective city Masterplan;

: : Lack of basic infrastructure, which being very difficult  to           
resolve will remain a limiting factor on the city’s development in 
the short term;

: :  Significant but falling volume of illegal construction.

The market in Luanda is also characterised by a generalised  
opinion amongst market players, partly as a result of the lack of 
available information, that the market is oversupplied and that 
property in general is excessively expensive. In our opinion, the 
reality is that the various market sectors (office, residential, retail) 
have very different supply and demand profiles.  

Given the lengthy development cycle in Luanda (4-6 years) many 
developments are somewhat outdated when they come to market 
and this can cause problems in marketing. Perhaps the only sec-
tor that has truly slowed down is the top-end residential market 
where values had become unsustainable, but for many sectors 
demand still outstrips supply.

04 SECTOR IMOBILIÁRIO - Características do Sector Imobiliário

                The Property Market - Principal Characteristics
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The residential market in Luanda has been very active in recent 
years. Since 2002 the market has grown strongly but has been 
unable to meet the requirements of such a fast growing urban 
population, and has become very dynamic in terms of price per-
formance, with values growing rapidly.

Today however the market faces a significant challenge in 
the form of a more sophisticated demand. In previous years,                         
almost all product was sold off-plan regardless of quality, but                        
today buyers are much more concerned to see the final product                                   
before committing to buy or rent. Both local and international                  
buyers often now require satisfactory due-diligence surveys  be-
fore committing to an acquisition. Factors that have contributed 
to this change in consumer behaviour are for example the num-
ber of developments that simply have not been delivered, and 
that some product sold off-plan failed to match expectations, 
creating a credibility issue for all developers.

The residential development model is changing as a result, with 
developers now unable to finance construction through pre-sales 
and finding themselves dependant on traditional bank finance 
which uses external valuation expertise to assist in decision   
making. Quality of design, specifications and finishes, together 
with a more professional approach to sales and marketing are 
now major issues for developers.

Another major change to the market is that a significant pro-
portion of the demand for the middle and upper residential                          
markets is now from multinational companies for ex-pat staff, 
and who are looking to rent rather than buy. Local investors 
have been quick to take advantage of this and have been buying                                                                                                                                    

04.1 MERCADO RESIDENCIAL
                         Residential Market      

Torre Elisée, SPFAinfluência determinante no resultado final de uma promoção     
imobiliária. Estas, quer em Angola ou em outro país, dificilmente 
estarão preparadas para grandes alterações como as que se          
verificaram e a sua adaptabilidade a novas realidades é muito   
difícil. É precisamente isto que se passa hoje com alguns produ-
tos no mercado de Luanda.

Muito se tem falado sobre as dificuldades no escoamento de        
determinados produtos. É um facto que o ritmo a que assistíamos 
- em especial no que respeita o segmento de topo do mercado 
residencial - decresceu. Mas esse decréscimo deve-se ao tipo 
de investidor/comprador para esse produto em concreto, que é 
muito sensível a alterações económicas.

Desta forma procuramos analisar os vários subsegmentos do 
mercado imobiliário diferenciando-os, a fim de os enquadrar com 
a procura imobiliária.

O mercado residencial em Luanda, continua bastante activo                                                                                         
especialmente quando comparado com outros mercados               
internacionais. 

Contudo enfrenta hoje um novo paradigma. A mudança com-
portamental da procura, quer da doméstica, como também, e           
principalmente, da internacional, está em linha com as exigências 
dos mercados internacionais evoluídos, em que a  due-diligence 
começa a ser parte normal dos processos de contratação de          
instalações. 

Confirmou-se que hoje em dia, os compradores exigem ver e 
«sentir» o produto final, sendo que para esta mudança muito       
contribuiu a não entrega de alguns produtos, que por algum         
motivo, não se concluíram, como também uma enorme desilusão 
de algumas áreas físicas dos espaços que terão sido comprados 
em planta, invariavelmente considerados de pequena dimensão.

 O modelo de negócio da promoção imobiliária já começou a                                                    
mudar, com uma Banca muito mais exigente,  muitas vezes 
apoiada em peritos externos na aprovação dos projectos. Os Pro-
motores começam a perceber que terão de aportar mais capital 
próprio aos negócios, dado que o volume de vendas em planta 
é hoje reduzido, tornando-se decisivo o apoio  de profissionais 
na componente comercialização e marketing. Ou seja, avança-se 
para o normal modelo de negócio internacional.

Em paralelo com outros mercados internacionais, a nova                     
realidade descrita irá naturalmente seleccionar os intervenientes 
do mercado.

Outra constatação prende-se com a grande mudança que 
começou a afectar transversalmente o mercado imobiliário ango-
lano – incluindo promotores, banca, consultores e todos os seus 
restantes agentes. O mercado deixou de ser na sua maioria de 
clientes nacionais  passando para os clientes empresariais inter-
nacionais, preferindo estes o arrendamento à compra, mesmo 
apresentando Angola, pay-back de 6 a 7 anos, na comparação 
da compra vs arrendamento.
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Elvira Residence

Condomínio do Bengo, Domus

Com esta mudança começam a surgir os Investidores Imo-
biliários que adquirem os activos arrendados, sendo estes                   
principalmente Privados, começando contudo agora a surgirem 
os Investidores Institucionais Angolanos,  acreditando que em 2 
a 3 anos, com uma adequada Lei do Arrendamento, agilizando 
a questão dos  Licenciamentos / Propriedade horizontal, resol-
vendo a questão da Inscrição dos imóveis nas Finanças, do 
Registo das propriedade nas Conservatórias, com a estabiliza-
ção do mercado e do nível de risco do país, poderão vir a entrar 
Investidores Internacionais.

O mercado residencial da Grande Luanda,            
caracteriza-se por:

• Escassez de oferta residencial para a emergente classe                              
média Angolana, principalmente no centro da Cidade, prevendo-se  
contudo o surgimento de bastante oferta na periferia;

•   Alguma oferta destinada ao segmento alto para venda no  
centro da Cidade;

•   Não ter sido ainda colocado em prática o tão falado projecto 
de Financiamento à Aquisição de Habitação, muito por causa do 
problema da obtenção da Propriedade Horizontal nos activos 
imobiliários;

•  A existência de projectos destinados ao segmento baixo,                 
patrocinados pelo Estado, como forma de reorganização do         
território. 

Realizada uma análise da oferta versus procura,        
podemos delimitar Luanda em várias zonas:

•  Centro de Luanda/Luanda Velha – Ingombotas e Marginal, 
uma das zonas com maior procura e desenvolvimento, com                    
construção de edifícios de dimensão significativa a nível residencial, 
tais como as Torres do Carmo ou a Torre Ambiente. 

•    As zonas mais procuradas, as denominadas zonas nobres são 
Miramar, Bairro Azul, Alvalade, Cruzeiro, Vila Alice, Cidade Alta e 
Baixa de Luanda. Começando a surgir uma nova zona na Cidade, 
a Praia do Bispo, zona principalmente de moradias, destacando-
-se o Condomínio do Bengo ou a Torre Lara;

•  Talatona/Luanda Sul – a procura de habitação centra-se nos 
condomínios construídos para habitação que apostam nos         
segmentos alto e médio alto. De entre os vários empreendimen-
tos salientam-se os Terraços do Atlântico, o Condomínio Imbon-
deiro, o Condomínio Kyanda e as Residências de Talatona; 

•  Camama, Viana e Benfica – zonas periféricas de Luanda,              
localizações dirigidas essencialmente ao segmento médio e  
médio baixo, com valores inferiores à zona de Talatona. São                                                                                                     
zonas de crescimento de projectos com escala, como os Jardins 
das Rosas, o Projecto Kilamba Kiaxi, ou as Vilas de Luanda, junto 
à Filda.

•    Zona Norte - de franca expansão, com a apresentação pública 
do projecto do Sambizanga, irá necessariamente ser uma zona de 
excelência num horizonte temporal de curto ou médio prazo. O 
condomínio Ocean Village continua a ser a referência da zona.

apartments for rental, which can often provide a 6-7 year               
payback. It is conceivable that within 2-3 years with an effective 
revised lease law in place and improvements in the licencing and 
title registration processes, institutional investment capital may           
appear to finance/acquire property to satisfy this rental demand. 

Some key characteristics of the residential market in 
Luanda are:

• Shortage of middle-class residential accommodation,                     
especially in the city centre, although with a significant supply 
appearing on the periphery;

• Some supply of top-end apartments in the city centre;

•  The much-awaited Finance for Residential Property programme 
has not yet been implemented, mainly due to the problems in    
obtaining full freehold strata title on many properties;

•  Many large scale projects aimed at basic/social housing 
have started, developed by the government as part of urban                     
development plans;

Luanda can be sub-divided into the following districts:

• Downtown Luanda/”Luanda Velha” – Comprising Ingombo-
tas and the Marginal, one of the most dynamic districts with a           
significant number of major residential construction projects 
such as Torres do Carmo and the Torre Ambiente;

• The principal sub-districts are Miramar, Bairro Azul, Alvalade, 
Cruzeiro, Vila Alice, Cidade Alta and Baixa de Luanda. Also note-
worthy is Praia do Bispo, a new district of mainly single villas with 
noteworthy developments including Condomínio do Bengo and 
Torre Lara;

• Major development  projects due for delivery in 2012 include 
Condomínio do Bengo, Torres do Carmo, Torre Lara and Torre 
Ambiente;

• Talatona/South Luanda – residential demand is focused on the 
condominium developments aimed at the upper and upper-mid-
dle classes. Major developments include Terraços do Atlântico, 
the Imbondeiro and Kyanda condominiums and Residências de 
Talatona;

• Camama, Viana and Benfica – sub-districts on the periphery, 
comprising mainly lower-middle and lower class developments, 
with corresponding fall in average values in relation to Talatona. 
These zones contain a number of large-scale projects, such as the 
Jardins das Rosas, Kilamba Kiaxi or Vilas de Luanda, next to Filda;

• Northern Zone – Located to the north of the Luanda port area, 
this district will be a focus of growth over the next few years, 
as the Sambizanga urban regeneration project moves forward 
and should become one of Luanda’s prestigious residential                  
areas. The principal development in the area is the Ocean Village 
condominium.



11

VALORES PRATICADOS: VENDA E ARRENDAMENTO
Market values for sale and rental

Luanda Sul / Talatona

Luanda Velha /Ingombotas/ 
Marginal / Miramar / Cruzeiro 

Viana 

Zonas | Zones
Venda m²
 Sale sqm 

Arrendamento/Mês 
Rent/Month

Novo / New

Usado / Used

Novo / New

Usado / Used

Novo / New

Usado / Used

4.000 - 6.000

ND

8.000 - 12.000

3.300 - 8.500

4.800 - 7.000

2.700 - 4.500

4.500 - 6.500

ND

10.000 - 20.000

5.000 - 10.000

8.500 - 15.000

2.500 - 6.000

Zona Norte

Novo / New

Usado / Used 2.000 - 4.000 2.500 - 6.000

ND

Estado | State USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Venda m²
 Sale sqm

Arrendamento/Mês 
Rent/Month

4.800 - 9.000

ND

ND

3.300 - 10.000

2.500 - 5.000

ND

6.000 - 18.000

ND

ND

12.000 - 30.000

9.000 - 20.000

ND

ND ND

Luanda Cidade - Maianga,
Alvalade, Vila Alice,
Bairro Azul, Maculuso

Usado / Used 2.000 - 3.000 1.500 - 3.000USD 2.000 - 3000 2.500 - 5.000

ND

USD

USD

ND ND NDND

ND ND

Camama e Benfica Usado / Used 1.500 - 3.500 2.000 - 4.000

USD

USD

ND ND NDND

2.500 - 4.500 3.000 - 6.000

Apartamentos | Apartments Moradias | Villas

No quadro seguinte mencionam-se alguns dos               
valores praticados no mercado:

The following table sets out indicative average values 
for each district:

Edifício S. Paulo, Monte Adriano 

Os valores de venda são por m². Os arrendamentos são por mês, por tipologia de T2 a T3 nos apartamentos e de 3 a 5 quartos nas moradias
Sale values are per sqm. Rental values are per month, for average 2 to 3 bed apartments and for average 3 to 5-bed villas

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills

No que se refere ao cada vez mais importante mercado de                 
arrendamento residencial, Luanda caracteriza-se, actualmente, 
por uma clara falta de oferta de espaços adequados aos Business 
Plan das organizações. Hoje em dia já não bastam os investidores 
particulares. Como já referimos, a entrada de investidores Insti-
tucionais irá desenvolver positivamente o mercado no seu todo, 
havendo contudo muito por fazer nesta área. 

Ainda com forte actividade, existe o «mercado» de Guest-            
-Houses, que, para muitas organizações, principalmente as de        
escala reduzida, permite juntar os colaboradores num mesmo  
espaço, normalmente com todos os serviços incluídos.

Outra característica deste segmento prende-se com a exigência 
dos proprietários no recebimento das rendas antecipadas, no 
equivalente de 6 a 12 meses de renda, para contratos médios de 
3 anos.

The residential lettings market in Luanda is still charac-
terised by a chronic shortage of accommodation for the                                                                                                          
current demand which comprises mainly ex-pat workers. 
The emergence of the local  investor market has helped to                                                                  
increase supply of suitable rental accommodation, but 
a significant increase in such funds, from institutional                                                                                                                
investors for example, would ease the pressure on the situation. 

There are two distinct markets, firstly apartments or houses bought 
by local investors specifically for renting to the international mar-
ket and secondly by the sub-market of “Guest-houses” (effec-
tively shared apartments or villas).
 
As a rule, tenants will normally be obliged to pay the                          
equi-valent of 6-12 months rent in advance (although this is                                                  
reducing) and contracts are on average 3 years. 
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In the second-hand market, incoming tenants are often                        
responsible for improvement works, the landlord looking for an 
uplift in the rent on reletting.

PRINCIPAIS ZONAS RESIDENCIAIS – LUANDA
Principal Residential Districts - Luanda

ZONAS PRIME RESIDENCIAL 
Prime Residential Zones

VIA EXPRESSO

PROCURA MERCADO RESIDENCIAL | Residential Demand

Residential demand in Luanda clearly comes from all strata of 
society but the market for new developments can be generally 
categorized into four distinct groups, namely:

• National – high-ranking military, government staff, local 
businessmen, bank staff and oil company staff;

• International (ex-pat) – NGO staff, oil company staff, embassy 
staff, mining (diamonds) staff;

• Service companies in general - construction, accounting etc.;

•  Local: emerging local market of middle class Angolans mainly 
in the service sector.

A. Upper class – government staff, diplomats, high-ranking mili-
tary, top businessmen.

B. Upper middle class – Director-level ex-pats, local                            
businessmen.

C. Middle class – ex-pats in general, qualified staff (banks and 
insurers, oil and mining companies), high-ranking government 
staf.

D. Lower class – public employees, working population in         
general.

ESTRATIFICANDO POR CLASSES E INTERLIGANDO  | Class classification:
COM A PROCURA RESULTA O SEGUINTE:

LUANDA
Cidade

Praia do
Bispo

Centro Luanda 
Downtown Luanda 

1

Benfica4

Zona Norte
Northem Zone

2

Camama5

Talatona3

Viana6

1

2

6

5
3

4

Já nos produtos usados, é comum o inquilino ficar responsável 
pelo pagamento de obras de adaptação e remodelação, deduzin-
do-se na renda os investimentos realizados.Nestes casos, os pro-
prietários pretendem curtos prazos de arrendamento para que, 
findo o prazo, possam colocar o activo no mercado por valores 
mais elevados.

A procura no mercado imobiliário é transversal a vários grupos 
sociais. 
È possível identificar quatro grandes grupos responsáveis pela 
procura:

• Âmbito Nacional - Altas patentes militares, membros do                 
governo, empresários, funcionários da banca e petrolíferas;

•  Expatriados - ONG’s, petrolíferas, embaixadas e diamantíferas;

•. Empresas de serviços em geral, empresas de construção;

•  Emergente classe média Angolana do segmento empresarial 
dos serviços.

A.  Segmento Alto – Membros do Governo, Diplomatas, Altas   
patentes militares, Altos quadros empresariais.

B.  Segmento Médio Alto - Expatriados, Empresários Nacionais.

C.  Segmento Médio Baixo – Quadros expatriados em geral,        
Recém-Licenciados (bancos, petrolíferas, seguradoras), Altos 
Funcionários Públicos.

D.  Segmento Baixo – Funcionários Públicos, População em        
geral.
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Centro de Luanda/ Downtown Luanda,
Alvalade, Miramar, Cruzeiro e
Talatona, Praia do Bispo

Classes | Classes Localização | Location Tipologias | Rooms Venda/Arrendamento Sale/Rent

A
Vivendas T3 e T4 /
3-4 bed villas;
Penthouses; Duplex

Venda: Pagamento Imediato/
Sale: Immediate Payment
Arrendamento: 6 a 12 meses de renda em 
avanço / Rent: 6 to 12 months advance payment                                                        

A+B Alvalade, Miramar, Maianga, 
Maculuso, Bairro Azul e Talatona

Vivendas T3 e T4 /
3-4 bed villas;
Apartamentos T3 e T4  /
3-4 bed apartments 

Venda: Pagamento Imediato ou Financiamento 
Bancário / Sale: Immediate Payment or Bank Financed

Arrendamento: 6 a 12 meses de renda em 
avanço. / Rent: 6 to 12 months advance payment

C Nova Vida, Camama, Benfica,
Maianga, Combatentes, Vila Alice

Apartamentos T2 e T3
2-3 bed apartments
(T1 expatriados) /
(1bed apartment Ex Pats)

Venda: Pagamento Imediato ou Financiamento 
Bancário / Sale: Immediate Payment or Bank Financed

Arrendamento: 6 a 12 meses de renda em 
avanço. / Rent: 6 to 12 months advance payment
                                                                                         

D Viana, Benfica, outros
Apartamentos T2 e T3 /
2-3 bed apartments

Venda / Sale 

Pagamento: Financiamento Bancário /
Payment: Bank Financed

OFERTA | Residential Supply

A entrada de multinacionais várias, algumas líderes mundiais dos 
sectores de actividade onde actuam, permite afirmar que Angola 
é um país com procura para investir no imobiliário e isto pode ser 
um dado importante para os agentes intervenientes do mercado.

Esta procura situa-se a nível das tipologias T1 e T2, essencial-
mente para arrendamento e por determinados montantes que 
têm estabelecido nos Business Plan, variando em função dos 
sectores de actividade de cada empresa. 

A generalidade dos projectos conjuga a vertente residencial 
com serviços e comércio, permitindo evitar perdas de tempo 
nas deslocações no trânsito de Luanda, por vezes complicado.

OFERTA ACTUAL E FUTURA RESIDENCIAL  (até 2 anos) / 

Given the strong growth in the Angolan economy, and the still  
limited supply of recently-built residential accommodation, 
it is not surprising that the number of residential development                  
projects in Luanda is growing almost day-by-day.

Most projects are mixed-use, combining both office and some-
times retail space in the same building as apartments, as a solu-
tion to the chaotic traffic congestion in the city, so as to permit 
businessmen and companies to operate from the same location. 

The following table is a selection of the principal developments 
underway in Luanda:

Imóvel | Building Zona | Zone Uso | Use
Condomínio do Bengo Vila Alice Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Down Town Luanda

Comandante Gika 

Torre Dipanda

S. Paulo

Ingombotas Escritórios, Residencial e Comércio / Office, Residential, retail

Alvalade Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Maculuso

Alvalade

Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Residencial e Comércio / Residential and retail

Torre Lara Vila Alice Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Ocean Village 

Edifício Baía 

Estrela da Maianga

Torre Ambiente 

Mulemba Residencial / Residential

Ingombotas Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Maianga

Ingombotas

Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

3 Torres Eixo Viário / Ingombotas Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Edifício Etona Ilha Residencial e Comércio / Residential and retail

Torres Oceano

Edifício Kaluanda

Edifício Ilha 

Maculuso Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Maianga/Ingombotas

Ilha

Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Residencial e Comércio / Residential and retail

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills

Edifício Maianga 

Edifício Mutamba

Torres do Carmo 

Maianga Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Ingombotas

Ingombotas

Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, Office, retail

Residential projects in the pipeline (until 2 years) 
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It should be noted that in general most of the residential develop-

ments in central Luanda are focused at the upper end of the housing 

market, with pricing correspondingly high, and with configuration and 

areas adjusted accordingly. This sub-market has slowed significantly 

over the past year.

It is therefore clear that supply is poorly matched to the principal 

source of demand today, being the middle and upper-middle clas-

ses, but there is evidence that some developers are adjusting their 

strategies towards this more significant part of Luanda’s demand for          

residential accommodation.

Prices continue to reduce slowly in the second hand market, as         

owners are faced with a more demanding market and although         

supply is still limited, the financial capacity of buyers is a limiting        

factor in an inflated market.

Torre Ambiente

04.2  MERCADO DE ESCRITÓRIOS   Office Market 

Torre Lara, SPFA 

The slowdown in the market is certainly not a crisis, as some 
have commented; It is rather a market undergoing natural        
adjustments where demand does not fit well with supply.

É por isso, uma mais-valia a conjugação de duas vertentes,          
oferecendo  a possibilidade de poder residir e trabalhar no mes-
mo condomínio, idealmente com algum comércio associado. 

Pode-se concluir que a generalidade da oferta residencial             
continua algo desajustada da procura respectiva, dado que se 
focaliza maioritariamente no segmento alto, onde o ritmo de              
absorção está hoje em dia menor.

Em relação ao produto médio e médio alto, o desajustamento entre 
preços, tipologias e áreas está a ser corrigido para corresponder 
à Procura.

É nos edifícios usados que efectivamente se encontram alguns 
acertos nos preços, resultantes da falta de maturidade dos pro-
prietários, que não estão preparados para pequenas oscilações 
na procura. Estamos em querer que caso soubessem esperar, o 
valor dos activos manter-se-ia.

O segmento de escritórios de Luanda tem um comporta-
mento idêntico ao de qualquer outro lugar no mundo: vive do                     
crescimento económico e com esse crescimento dá-se um                  
natural aumento das organizações traduzido num maior número 
de pessoas e na necessidade de maiores espaços de trabalho. 

Tem-se vindo a assistir à particularidade de se estarem a                     
instalar multinacionais, algumas líderes mundiais dos segmentos 
onde actuam.

Tem ainda a particularidade das empresas estarem deficiente-
mente instaladas em edifícios adaptados. 

Se a isso acrescentarmos uma deficiente oferta no mercado, 
diríamos que estão reunidas todas as condições para se investir 
neste mercado.

Since the end of the civil war, Angola has been enjoying strong 
economic growth and the office market in Luanda has been 
growing accordingly. The oil industry is obviously one of the                   
principal sources of demand but the service industry sector has 
also expanded significantly. Much of the existing office stock is                                                                                                                                        
completely unsuitable for such a use, being converted                        
residential properties, and together with a general lack of 
new office accommodation on the market, this has created a                           
very strong office market.

Our research indicates that the total office stock in Lu-
anda is around 850,000 sqm, most of which is in central                                          
Luanda, with around 50,000 sqm in Talatona. We estimate 
the current vacancy rate to be very low at approximately 4%,                                                          
representing around 30,000 sqm of available office space.

Entendemos que o mercado empresarial para arrendamento 
mantendo uma forte procura, dispõe de uma oferta escassa e 
desadequada, havendo assim espaço para investir. 
Pelo exposto, jamais concordamos que se fale em crise.        
Deve-se falar em ajustamentos (naturais) do mercado e na 
falta de respostas às solicitações existentes.
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Estrada para Catete

Maria
Teresa

Úcua

Mabutas

Caxito

Bairro
do Dande

Zona Norte (Estrada para Cacuaco)
Northern Zone ( road to Cacuaco)

Estrada para Catete
Road to Catete

Zonas | Zones Estado | State Venda | Sale
(USD)

Zona Prime Novo / New 7.500 - 8.500

Zona Central 

Zona Praia do Bispo

Usado / Used

Novo / New

Usado / Used

Novo / New

Arrendamento Mês | Rent Month
(USD)

Usado / Used

5.000 - 6.000

6.400 - 7.500

4.000 - 5.000

ND

ND

120 - 200 

90 - 110

120 - 175 

80 - 110

100 - 150 

ND

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills

DELIMITAÇÃO ZONA ESCRITÓRIOS  | Office Areas

Zona Prime
Prime Zone

Zona Central
Central Zone

Condomínio do Bengo, Domus

Zona Expansão
Expansion Zone

Talatona Novo / New

Usado / Used

5.000 - 7.000

ND

95 - 150 

ND

LUANDA

Praia do Bispo

O stock do mercado na «Grande Luanda», em edifício após os 
anos 80, estará estimado (para 2012) em cerca de 1.000.000m², 
dos quais cerca de 935.000m² ficam em Luanda Cidade. Talatona 
contará aproximadamente com 65.000m².

A Vacancy Rate aproximada é de 4%, o que significa que em 
termos de áreas disponíveis para o total do mercado, não haverá 
mais de 40.000m² disponíveis, continuando a ser uma das mais 
baixas taxas de disponibilidade no mundo.

A zona prime e preferencial de escritórios em Luanda, situa-se na 
Baixa e Marginal. Nesta encontram-se localizados os principais 
departamentos governamentais, sedes de bancos e seguradoras 
e sedes de empresas (sobretudo as ligadas ao sector petrolífero) 
de onde se espera que nunca venham a sair. Aqui encontramos 
projectos como as Torres do Carmo, a Torre Ambiente, as 3 Torres, 
Edifício Baía e a Torre Elisée, o Down Town Center, entre outros. 
Por sua vez, a dita zona central - a que delimita a prime - tem sido 
a localização escolhida para o desenvolvimento de alguns projec-
tos como é o caso do Condomínio do Bengo, o Ed Rei Katiavala, 
do edifício Metropolis e da Torre Lara, e ainda a localização es-
colhida para a nova sede do Banco Sol, do BNI, do BCA, além do 
BFA e do Millennium BCP. 

Começa a existir hoje uma nova localização, a Praia do Bispo, 
onde se encontram a Sede do BPA, o CaixaTotta, ou a Sede da 
Chevron. Esta localização tem ainda francos problemas estruturais, 
principalmente de esgotos e de electricidade.

Na denominada zona de expansão, Talatona, tem-se vindo a        
assistir à instalação de empresas do sector de comunicações e 
novas tecnologias.

Luanda’s prime office location is in the areas known as the 
Baixa (“downtown) and the Marginal. Most of the government                
ministries are located here, together with the HQ’s of the banks 
and the oil and mining companies. Major projects in this area 
include Torres de Carmo, Torre Ambiente, the Three Towers,             
Edifício Baia and the Down Town Centre amongst others.

The Central Office District, being the remaining central areas,                                                                                                      
includes a number of significant projects including the Rei               
Katiavala development, edificio Metropolis and Torre Lara.          
Furthermore this location will house the new headquarters of 
Banco Sol, the HQ of BNI, BCA,of BFA and Millennium BCP.

The district of Praia do Bispo is now becoming a recognised        
office district, with a number of major companies located there 
such as BPA, caixaTotta and Chevron. 

Continued solid demand is now better matched with supply 
than in recent years, but average prices have held steady. The              
expansion of the economy and the oil sector in particular should         
maintain demand and we expect that supply will balance                                       
demand for the next few years.

Talatona, to the south-west of the city, is becoming an                          
expansion zone for the office market and is proving popular with 
the communications and technology sectors.
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04.3  MERCADO RETALHISTA    Retail Market
Com o aumento da riqueza global em Angola, a população tem 
vindo a ter melhores condições de vida. O índice de pobreza tem 
vindo a diminuir e o poder de compra a aumentar. No segmento 
do retalho, torna-se determinante - para que exista uma boa  per-
formance - que se verifique uma melhoria do poder de compra de 
todas as classes. 

O segmento retalho em Angola divide-se hoje em três diferentes 
conceitos:  
- Centros Comerciais – Shopping Centers;
- Retail Parks;
- Lojas de Rua.

Angola’s retail market is in its infancy and its long term                           
development will depend on the increase in purchasing power of 
the population. The growth in the economy is certainly creating 
wealth amongst its citizens, although still focussed on a small                                                                                  
minority of the population, but a middle-class with spending 
power is emerging.

The retail market in Luanda has now seen the completion of 
the first shopping centres, clearly following the design basis of                                                                                                                   
successful centres in Brazil or Portugal, with food-courts,             
cinemas etc. The principal centres in Luanda are as follows:

Kimpa Vita Atrium Office & Residence

Edifício Maria Carolina

Imóvel | Building Zona | Zone Uso | Use

Condomínio do Bengo Vila Alice Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Down Town Luanda

Comandante Gika 

Estrela da Maianga

Edifício Kaluanda

Ingombotas Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Alvalade Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, office, retail

Maianga 

Maianga/Ingombotas

Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Torres Oceano Maculuso Escritórios e Residencial / Office and residential

Edifício Lenine Maculuso Escritórios / Offices

Edifício Fénix Ingombotas  Escritórios e Comércio / Office and retail

Torre Lara Vila Alice Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Torre Ambiente Ingombotas  Escritórios e Comércio / Office and retail

3 Torres Eixo Viário /Ingombotas Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Edifício Maianga Maianga Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, office, retail

Edifício Mutamba Ingombotas Residencial, Escritórios e Comércio / Residential, office, retail

Torres do Carmo Ingombotas Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

Metropolis Maculuso / Maianga  Escritórios e Comércio / Office and retail

Edifício Goya Maculuso  Escritórios e Comércio / Office and retail

Podemos assim concluir que existe uma procura                     
sustentada de vários tipos de produto, com a previsão da                  
entrada de mais empresas internacionais. Pode-se esperar 
que se mantenha o desempenho do segmento, adequando a  
oferta à procura, mantendo os valores de mercado. 
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Zona | Zone

Belas Shopping 2007

Luanda Shopping

Shopping do Kinaxixi

Shopping Fortaleza

Atrium Nova vida

2012-13

Construção

Indefinido

2012-13

Ginga Shopping 2011

Mulemba Shopping

Área | Area Lojas | Shops

Talatona

Alvalade

Mercado Kinaxixi

Marginal

Talatona

Viana

Mulemba

Ano | YearEmpreendimento | Development

19,500

120,000

50,500

x

9,000

20,000

30,000

100

208

x

x

35

70

x

CENTROS COMERCIAIS
Shopping Centres

Parque I9 (Viana)

Ano | Year Zona | Zone

Lobito Retail Park 2012

Nova Viana Retail Park 

Luana Retail Park

x

2012/13

Área | Area

Lobito

Viana

Camama

Zona | ZoneAno | YearEmpreendimento | Development

15,000

12,600

20,000

RETAIL PARKS | Retail Parks

Escritórios, Residencial e Comércio / Office, residential, retail

x

WTC 2013 Viana 20,000

Quanto a Centros Comerciais, já existem no mercado três inves-
timentos e espera-se para breve a inauguração de mais um ou 
dois para 2012. 

Num mercado a funcionar em pleno teremos:

Belas Shopping – Inaugurado em 2007 trata-se do primeiro           
espaço de grande dimensão a surgir em Angola - mais                              
concretamente na zona de Talatona. Conta com 100 lojas e com
8 salas de cinema.

Millennium Shopping - O segundo Centro Comercial de Angola 
inaugurado em 2008 no Lubango. Conta com cerca de 40 lojas 
e com a curiosidade de ter sido lançado no mercado para venda.

Ginga Shopping - situado em Viana e com 70 lojas;

A inaugurar no período de 2012 a 2014:

Luanda Towers - Shopping integrado num projecto habitacional 
e Aparthotel, com aproximadamente 30.000 m²;

Luanda Shopping – Integrado no Projecto Comandante Gika. 
Contará com cerca de 120 mil m² distribuídos por 208 lojas,              
6 salas de cinema e um health-club;

Shopping Fortaleza – Empreendimento localizado na marginal, 
na proximidade da Fortaleza de Luanda. Terá 90 lojas, incluindo 
cinemas;

Atrium Nova Vida – Situado na zona sul, com 35 lojas previstas;

Shopping do Kinaxixi – Empreendimento comercial a ser                  
implementado no antigo mercado do Kinaxixi, com 50.421 m²;

Shopping Molemba -  Junto à refinaria, com uma área aproxi-
mada de 30.000m².

Belas Shopping – Opened in 2007, the first large scale shop-
ping centre to be completed in Angola, in the Talatona district, it        
comprises around 100 shops with an 8-screen multiplex.

Millennium Shopping – Opened in 2008, this small centre is          
located in Lubango and has around 40 units, unusually being a 
condominium of separate shop owners.

Ginga Shopping – Located in Viana, with 70 units.

2012-14 will see the following centres opened:

Luanda Towers Shopping – within a residential and aparthotel 
development, this centre will comprise around 30,000 sqm;

Luanda Shopping – Within the Comandante Gika development,  
this scheme will comprise around 120,000 sqm, including 208 
shops, a 6-screen multiplex and a healthclub;

Shopping Fortaleza – located on the Marginal, near the Fortale-
za de Luanda, comprising 90 stores and cinemas.

Atrium Nova vida – located to the south of the city, comprising 
around 35 stores;

Shopping do Kinaxixi – a 50,421 sqm redevelopment of the         
former Kinaxixi market;

Shopping Molemba – a 30,000 sqm development near the             
refinery.

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills
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VALORES PRATICADOS: Venda e arrendamento | Market Values for Sale and Rental 

Rendas m²/ mês | Rents sqm/month Venda | Sale

Centros Comercias / Shopping Centres USD 70 - 100
Retails  Parks / Retails Parks

Lojas Rua / Hight Street Retail

USD

USD

20 - 35

25 - 250

ND
2.000 - 2.200

2.500 - 12.000

04.4  MERCADO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO | Industrial and Logistics Market
Despite the high level of government-backed investment in 
the production and transformation sectors of the economy,                            
Angola’s strong economic growth rate is likely to maintain the                                                                                                                                            
exceptionally high proportion of imported goods for many years.               
It therefore follows that demand for warehousing will also stay 
high, and given its undeveloped nature, the market potential is                   
unquestionable.
In both our 2010 and 2011 reports, we highlighted the                            
question of the sea-ports, and their importance to the economy. 
We continue to believe that the development of an interlinked        
network of logistics platforms (one for each of the 18 provinces) 
linked via road and rail to the ports would be the most effective way 
to distribute economic growth to the country as a whole.

Given the size of the country and its existing road infrastruc-
ture, it is probably also correct to say that Angola’s future                                                                    
logistics infrastructure will be based on the linking of the 4 main 
ports with the rail network. However, the ongoing modernization 
of the country’s road network will also play a  major role in the 
evolution of the distribution and logistics market.

Os Retail Parks, uma sequência natural dos Centros Comerciais, 
começam hoje a surgir no mercado. O primeiro a ser lançado 
no mercado foi o Lobito Retail Park, com a característica de ser      
colocado no mercado para venda, o que contraria as tendências 
internacionais do modelo de gestão futura. Encontramos também 
em Viana o Luana Retail Park  e num futuro próximo o Nova Viana 
Retail Park.

Uma adaptabilidade foi o Viana Park, em que parte do mesmo 
poderá ser entendido como Retail.

Outro mercado com forte procura é o das lojas de rua. São            
evidentes as dificuldades em encontrar lojas bem localizadas, 
muito pela expansão das redes bancárias.
Hoje é possível encontrar em Luanda nas principais ruas da           
cidade, lojas que vendem algumas das emblemáticas marcas    
internacionais, desde a Boss, Adidas, Nike, Lacoste, Porche,   
Porcelanosa, etc.

Uma curiosidade de realce, ao contrário do resto do mercado 
imobiliário mundial, as lojas de rua têm em muitos casos, valores 
de transacção (arrendamento ou venda) inferiores aos valores de 
escritório e por vezes aos de habitação.

Existe um factor importante que irá influenciar positivamente este 
segmento, que é a entrada no mercado de muitas empresas da 
área da distribuição, podendo estas vir a funcionar como âncoras 
nos projectos comerciais.

Em síntese, afirmamos que além, de uma forte 
procura por bons espaços comerciais a nível de 
lojas de rua, existirá em Angola a necessidade de 
instalar novos conceitos de distribuição.

The retail market is therefore at an early stage of development and 
its evolution will depend on retail brands expanding to meet demand, 
which in turn depends on the expansion of the consumer market, 
which the high growth rates should ensure.

It is clear that there is a strong level of demand for prime high 
street retail space but the market still needs to adopt new retail 
formats to mature further.

Retail parks have begun to appear in the market, the first being 
Lobito Retail Park, which against the international norm, was sold 
unit by unit rather than being rented by a single owner. Other 
retail parks exist such as the Luana Retail Park in Viana, also the 
Nova Viana Retail Park (under development) and the Viana Park             
development, which is mixed-use.

High street retail is experiencing strong demand although prices 
are being driven up by expanding bank networks and traditional 
retail struggles to find suitable opportunities. International brands 
such as Hugo Boss, Nike, Lacoste, Adidas etc are appearing on 
the prime streets of downtown Luanda, but nearly all through fran-
chises rather than directly. Unusually, such high street locations 
can often be found at prices below that of offices or residential.

A key factor in the development of shopping centres and retail 
parks will be the increasing number of food retailers entering the 
market who will be the anchors for most retail schemes in the 
future.

Apesar do forte compromisso e investimento Governamental 
no segmento industrial produtivo e de transformação, Angola 
por força do seu forte crescimento, irá necessariamente ter de 
continuar a importar um conjunto essencial de bens e serviços. 
Assim reforçamos, o anteriormente anunciado nos relatórios 
de 2010 e 2011, que o segmento imobiliário industrial, será                                          
dentro dos segmentos imobiliários, aquele com maior espaço 
para crescer. Objectivamente, além das emergentes necessi-
dades imobiliárias internas, continuarão a existir necessidades de 
armazenamento por força das importações, que quando aliadas à 
quase inexistência de produto imobiliário industrial/armazenagem, 
oferecem uma grande oportunidade de investimento aos promo-
tores. Naturalmente a questão localização é determinante para o 
sucesso de qualquer parque/plataforma logística, considerando 
ainda a dimensão do país, e a situação geográfica no continente, 
que obriga a pensar de forma decisiva, em produtos imobiliários 
interligados com os Portos Marítimos e com o Caminho de Ferro.

Dada a extensão do país e suas actuais características de funcio-
namento e operacionalidade é correcto afirmar que idealmente 
toda a estrutura logística de Angola terá de ser alicerçada nos três 
dos quatro portos marítimos existentes.
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04.4  MERCADO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO | Industrial and Logistics Market

Estrada para Catete

ZONAS INDUSTRIAIS | Industrial Location

Viana Park

The Industrial or Logistics market as such is mainly                                        
associated with the oil industry, most of the existing stock being                             
owner-occupied. Demand for modern warehousing is strong and                                                            
growing, particularly near the ports. These ports represent Ango-
la’s link to external markets but are clearly inadequate facilities for 
the volume of business, evident by the daily queue of container 
ships off the coast of Luanda.

In Luanda, besides the port area, there are a number of other 
important established warehouse districts, including Viana,              
Benfica, the Cacuaco road, and the road to Catete, and a number 
of developments are underway such as the Viana Logistics Park, 
the I9 development on the Catete road or Mulemba Park near the 
refinery.

The principal developers of warehouse parks are Dinocs,                
Promopark, Invimosa, NNN and the Angolan government.   

Viana

Talatona/Benfica

Norte

Zonas | Zones Estado | State Venda m² | Sale sqm Arrendamento m²/mês | Rent sqm/month

Novo / New

Usado / Used

Novo / New

Usado / Used

Novo / New

Usado / Used

1.300  -  1.900

700 - 900

900 - 4.000

ND

900 - 1.300

500 - 800

15 - 19

10 - 15

12 - 65

10 - 15

12 - 15

8 - 11

Estrada Catete Novo / New

Usado / Used 800 - 1.000

12 - 15

ND

ND

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills

VALORES PRATICADOS: Venda e arrendamento | Market Values for Sale and Rental 

Barra do
Cuanza

Bom Jesus

Cabo Ledo
Muxima

Maria
Teresa

Úcua

Mabutas

Caxito

Bairro
do Dande

LUANDA
Zona Norte (Estrada para Cacuaco)
Northern Zone ( road to Cacuaco)

Estrada para Catete
Road to Catete

Luanda Sul
(Talatona, Benfica)

Viana

A interligação desses portos com o transporte ferroviário será, no  
futuro, determinante para o desenvolvimento sustentado de Angola.

Também a construção de novas estradas entre as provín-
cias é outro dos factores determinantes para este segmento,                   
constatando-se a intenção de entrada de operadores logísticos                             
internacionais. 

Hoje, o Imobiliário Logístico e de Armazenagem está                           
associado maioritariamente à indústria petrolífera, sendo a                                            
maioria dos armazéns owner occupier.  A procura de armazéns está                                                                                                                         
progressivamente a aumentar, particularmente nas zonas de                                                                                                             
proximidade dos portos. Estes são a porta de entrada de                      
mercadorias em Angola, mas sofrem de um deficiente funciona-
mento – o que se verifica facilmente com a constante linha de 
barcos ao largo de Luanda.

Em Luanda, para além da mencionada oferta industrial na                
proximidade do porto, destacam-se ainda as zonas de Viana,       
Benfica, a Estrada para o Cacuaco, e a Estrada para Catete,            
prevendo-se a saída de vários projectos como o Viana Logistics 
Park, outro na Estrada de Catete, o I9, e ainda um outro junto à 
refinaria, o  Mulemba Park.

De entre os promotores que se encontram direccionados para 
este segmento destacam-se a Dinocs, Promopark, Invimosa, 
NNN, e o próprio Governo Angolano.



20 Relatório de Mercado Imobiliário : : Property Market Report

04.5  MERCADO HOTELEIRO    Hotel and Tourism Market

Será correcto dizer que dos vários segmentos do mercado imobi- 
liário, este é, provavelmente, o que se encontra num estado mais 
embrionário, oferecendo, exactamente por isso, mais oportuni-
dades dado que falta todo o tipo de produto, desde a Logística à      
Distribuição. O cross-docking é ainda um tema muito distante.

It would be fair to say that from the various property sectors, 
this sector is probably the most undeveloped and immature, and 
as a result offers developers a wide range of opportunities to                
provide product that meets demand. The supply of warehou-
ses is often to an inadequate specification and there is clear                       
demand for warehousing of an institutional quality. The concept of                                                                                                            
cross-docking is a long way off. 

Hotel Baía, Teixeira Duarte

Angola como país com bastantes atracções naturais tem                
procurado  fazer um esforço para desenvolver o segmento 
do Turismo. Prova disso é o surgimento de alguns Resorts e                       
Eco-resorts, principalmente junto a Luanda, mas não só, como é 
o exemplo do Pululukwa Resort & Spa, na Mapunda, Lubango. 

Outro subsegmento do turismo, principalmente para um número 
de expatriados existentes em Angola e que agora se irá desen-
volver fortemente, é o Golf, com o surgimento do primeiro campo 
de Golf relvado em Angola, o Mangais Golf, (o primeiro de três, 
projectados no Mangais Eco Resort), na Barra do Kwanza.

Estão ainda projectados alguns campos mais, como o do Bom 
Jesus, apresentado no Salão Imobiliário de Luanda - SIMA.
Estes projectos, invariavelmente terão associados a componente 
hoteleira e a componente imobiliária.
Será importante para o sector ter cinco campos em actividade, 
por forma a criar um destino de Golf. 

Em Luanda em 2011, assistiu-se à abertura de duas unidades               
hoteleiras, o Hotel Baía (4*) do Grupo Teixeira Duarte, na Praia do 
Bispo e o Hotel Ilha (3*), na Ilha de Luanda.   

Para 2012, prevê-se a abertura do Hotel Diamante (4*),                          
junto ao Porto de Luanda, o Hotel Sana (5*) no centro da cidade,                    
esperando-se também a abertura do Hotel VIP Grand Luanda (5*), 
havendo uma interrogação relativa à unidade hoteleira junto ao 
Eixo Viário, que se supunha da cadeia Intercontinental (5*). 

Com as aberturas prevê-se um eventual acerto nos valores diários 
dos quartos.

Angola has been slowly developing its tourism industry and            
diversifying away from the Luanda hotel market, with resorts 
and eco-resorts being developed on the coast south of Luanda 
and beyond, such as the Pululukwa Resort & Spa in Mapunda, 
Lubango. Additionally, another sub-sector of the tourism market 
aimed at ex-pat residents is the development of golf, with the first 
of three courses at Mangais Golf, part of the Mangais Eco Resort 
on the Barra do Kwanza.

Other golf courses are planned, such as the course at Bom          
Jesus. All are part of resorts with hotel and residential elements, 
and the five courses due for completion in the next years will                     
provide some critical mass for the sector.

The hotel market is centered on the business hotels sector in         
Luanda, which despite seeing several new hotels opening in 2011 
remains very tight, with demand greatly exceeding supply and 
prices accordingly high.

Hotels opened in 2011: 4* Hotel Baia, developed by the Teixeira 
Duarte group in Praia do Bispo and 3* Hotel Ilha, on the Ilha de  
Luanda.

Hotels to open in 2012: 4* Hotel Diamante, next to the                            
Luanda port, 5* Hotel Sana developed by the Sana group, in the 
city centre, the 5* Hotel VIP Grande Luanda, Possible opening of 
5* Intercontinental.

The huge imbalance in Luanda between existing supply and 
the surge in demand created by recent economic growth has 
resulted in very high room rate charges. Such high costs en-
couraged the development of the parallel market in Guest                                                                                   
Houses, being shared villas where long-term bookings are usual.                     
However, it is hoped that room rates will continue to fall now to 
internationally comparable levels as supply increases. 
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04.6  INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO    Investment market

The Angolan property investment market is still at an embryonic 
phase, with only a few investors active in the market. However 
we anticipate that 2012 may see the beginning of an institutional 
investment market.

A number of banks are in the process of setting up property 
fund management companies or SGII’s, although it is not yet 
clear exactly with what objective. Either they will be used for                    
launching open or closed property investment funds to take                                                                                                      
advantage of the growing number of investment situations            
appearing in the market, or more negatively they may simply 
be used for holding problem properties or failed property de-
velopments. We consider that over time such SGII’s will form a 
core group of local investors that will help the Luandan property                                       
markets provide stable and professionally managed rental                                                                                       
accommodation at sustainable prices.

As the market stabilises and becomes more transparent, it is        
possible that international investors may be attracted. The market 
will provide good quality buildings leased to good quality tenants 
and provided a suitable legal framework exists for such funds to 
enter the market, the yields available should offer compensation 
for the risks of a developing economy.

Investment yields have moved in over the last year, as a                        
result of increased investor interest. Current yields are difficult to                 
accurately segregate into sectors, but we consider gross market 
yields as below:

VALORES PRATICADOS: TAXA DE RENTABILIDADE | Yields

Segmento Yields 

15% - 17%

15% - 18%

Fonte: Abacus em associação com Savills
Source: Abacus in association with Savills

O contrato de arrendamento tipo em Luanda tem a duração de 3 
a 5 anos.

A typical lease contract in Luanda is for 3-5 years.   

O ano de 2012, prevê-se que seja o ano de arranque efectivo 
do investimento imobiliário institucional, com as sociedades 
gestoras até então em constituição, a começarem a operar                              
efectivamente no mercado. 

Muito se tem falado qual o objectivo que terão alguns dos               
Bancos Comerciais na constituição de Sociedades Gestoras. Se 
será para alojar investimentos imobiliários mal conseguidos, ou 
para lançar uma nova forma de poupança através do lançamento 
de Fundos de Investimento Imobiliários Abertos. Em breve tere-
mos a resposta a esta questão. 

Continua para as Sociedades Gestoras uma grande oportunidade 
de negócio, pois mantém-se um número importante de entidades 
individuais e colectivas detentoras de um número significativo de 
activos imobiliários arrendados e que terão de ser motivados para 
os benefícios de terem os activos sob Gestão de uma Sociedade 
Gestora. A prazo, irão perceber a vantagem de terem entidades 
profissionais que lhes desenvolvam a Gestão Patrimonial Imobi-
liária. 
Esta poderá passar pelo chamado Property Managment – 
Gestão dos Activos em termos administrativos, de manutenção 
e conservação - como pelo Asset Management, ou seja, Gestão                     
Administrativa, Contabilística e Financeira e Gestão de Clientes. 

Contudo é necessário uma decisiva intervenção do Governo, na 
conclusão da regulamentação e na criação de incentivos fiscais 
que motivem o segmento de actividade.
Esta actividade, pode-se dizer que em muitos casos é o fim de 
uma linha, onde estiveram envolvidos a indústria de construção e 
imobiliária, etc, sendo por isso determinante para estes segmen-
tos que a Indústria do Investimento Imobiliário seja motivada a 
desenvolver cada vez mais a sua actividade.

Começam desde já, embora de uma forma introdutória e super-
ficial, alguns investidores institucionais estrangeiros a olhar para 
Angola, focando a sua atenção nos retornos que o país oferece, 
não sendo contudo o bastante, pois há o sério problema da lei 
do arrendamento, dos licenciamentos / propriedade horizontal, a                                
inscrição nas finanças, o registo nas conservatórias, como                                                                                       
também e principalmente da legislação que regule as sociedades 
gestoras, sendo estes temas fulcrais para o desenvolvimento 
consistente do mercado e o investimento internacional. 

No mercado de investimento, dada a falta de segmentação e        
maturidade do mesmo, pode-se falar em yields iniciais (redução 
em relação ao ano anterior) com valores na ordem de:

Escritórios / Offices

Residencial / Residential
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04.7 GESTÃO DE CONDOMÍNIOS    Property Management

EM TERMOS DE VALORES GERAIS PODEREMOS TER / IN GENERAL TERMS, SERVICE CHARGES ARE AS FOLLOWS:

m²/ mês | sqm/ month

Residencial (edifícios e condomínios) /
Residential ( buildings) USD / m² 5,5 - 8

Escritórios
Offices USD / m² 5,5 - 12

Industrial
Industrial USD / m² 2 - 3,5

Este é um assunto que decidimos retratar neste estudo, 
pois é um dos temas que temos vindo a sentir um completo                      
desconhecimento por parte do mercado, transversal aos vários                                  
subsegmentos, quer sejam residencial, escritórios ou industrial 
(não consideramos a área comercial pela sua especificidade).

Poucos saberão que um edifício sem manutenção ou com             
manutenção deficiente, poderá ter um custo quase idêntico ao 
da construção, se considerarmos um período de vida de 50 a 60 
anos e a preços  constantes.

Assim e dada a pouca maturidade do mercado e a quase             
ausência do compromisso dos particulares para o tema, poderá 
assistir-se a uma deterioração rápida dos activos imobiliários.

Torna-se assim determinante uma atitude pedagógica das              
entidades governamentais e dos agentes do mercado para esta 
importante tarefa.

Se compararmos os valores praticados em Angola, com a maior 
parte dos mercados internacionais, acharemos estes bastante    
elevados. Contudo ter-se-á de ter em conta factores que são 
quase exclusivos de Angola, onde além dos normais custos 
num corrente condomínio, existirão outros significativos como 
geradores  eléctricos, seu consumo, fornecimento de combus-
tível e manutenção, bombas de água, tratamento, fornecimento e 
acondicionamento, especial manutenção do A/C, etc.  

The inclusion of a section on property and asset management 
in this report is due to the fact that in the Luandan market,                                                                                                                     
professional property management is almost unknown. The 
quality and reliability of the provision of public utilities such as 
electricity, water, waste disposal etc varies widely even in Lu-
anda from zone to zone, and the management of private back-up 
services is therefore fundamental. 

Most property management is only reactive and the concept 
of preventative maintenance is almost unknown. The appea-
rance of professional property investors should encourage the                                             
professionalism of asset management, as the issue of the                                                                                 
quality of services provided by owners to occupiers becomes 
more important. 

The reality is that the running costs of buildings in Angola are                   
expensive by international standards, as not only are the                                                                                            
problems incurred more frequent and more serious than in most 
developed markets, but also the raw materials, spare parts etc 
nearly all need importing and therefore carry a high cost. Emer-
gency generators are standard, and fuel consumption and                          
maintenance all adds to the monthly cost.
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Serviços para o mercado comercial / Commercial property services
 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA / COMMERCIAL AGENCY
Abacus Savills figura entre as empresas líderes de mercado na consultoria e mediação imobiliária nos 
sectores de escritórios, armazéns, comércio e residencial.
We are one of the market leaders in the provision of agency services to the office, warehouse, retail and                   
residential sectors.

INVESTIMENTO / INVESTMENT AGENCY
Oferecemos um serviço de consultoria completo em todos os sectores de mercado e montagem de              
operações de venda de activos arrendados.       
 We provide the full range of investment services to both national and international clients.

GESTÃO DE IMÓVEIS / MANAGEMENT
Uma boa gestão do património proporciona poupanças significativas e evidentes. Através do                                          
Departamento de Management oferecemos um serviço de gestão de imóveis de escritórios, industriais, 
comerciais e residenciais.
Professional property and asset management produces clear and significant cost savings and will maintain long 
term capital values. Our Property Management Department provides such a service across all commercial sec-
tors, focusing on pro-active maintenance and management procedures.

AVALIAÇÕES / AVALIATION
Através de um exaustivo envolvimento no mercado, garantimos um serviço completo de avaliações, em 
conformidade com os padrões internacionais.
 We provide a full range of valuation and consultancy services, to international standards.

RESEARCH & CONSULTING /  RESEARCH & CONSULTING
O nosso departamento de Research & Consulting trabalha sobre um factor fundamental na moderna 
gestão: a informação.
Recolhemos e analisamos a actividade e tendências dos mercados, fornecendo aos nossos clientes toda 
a informação sempre actualizada.
Property research and consultancy is based upon a fundamental factor in modern management, namely                        
information. Our Research and Consultancy department collects and analyses information from all our market 
activities so as to provide our clients with the very best up-to-date information and market trends.

Serviços para o mercado residencial e turismo / 
Residential and resort services

 RESIDENCIAL  /  RESIDENTIAL AGENCY
No sector residencial disponibilizamos os tradicionais serviços de mediação que podem variar desde 
a simples venda de apartamentos ao marketing orientado para luxuosas mansões ou fazendas/quintas 
agrícolas, vinícolas ou turísticas, no mercado internacional.
We provide traditional residential estate agency services ranging from simple apartment sales to marketing of 
luxury farm and wine estates on the international market.

 PROMOÇÃO INTERNACIONAL DE RESORTS /  INTERNATIONAL RESORTS MARKETING
Através da sua rede internacional a Savills é uma das empresas líderes a nível mundial na mediação               
imobiliária do sector residencial turístico, tendo-se inclusivamente tornado uma referência no segmento 
de habitação de luxo. Sendo o maior agente imobiliário no Reino Unido, e um dos principais no mundo, 
proporciona aos clien-tes uma importante mais valia na promoção  internacional de resorts através do 
acesso privilegiado a vários mercados internacionais.
The Savills international network is one of the world’s leading residential estate agencies, and the Savills brand 
has become synonymous with luxury residential property worldwide.
Being the largest property agent in both Great Britain, Savills can provide their clients with unrivalled access 
to key markets for resorts.

 
HOTÉIS E TURISMO / HOTELS AND TOURISM
A nossa experiência do mercado local em combinação com o profissionalismo da equipa da Savills                    
internacional sediada em Londres garantem aos nossos clientes consultoria e serviços da mais alta             
qualidade, bem como o acesso a mercados-chave para a promoção imobiliária no sector de hotelaria e 
resorts.
Our local market expertise combined with Savills international London-based team provides our clients with 
advice and services of the highest quality, and also provides access to capital markets for both hotel and resort 
development sectors.
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Consultores Imobiliários
Chartered Surveyors

LISBOA | Lisbon

Rua Artilharia Um 79, 6º esquerdo
1250-038 Lisboa
Tel.   (+351) 213 170 577
Fax  (+351) 213 530 554
geral@abacusproperty.ptPORTO | Oporto

Centro de Negócios do Freixieiro
Edifício Europa
Rua Antero de Quental 236 , sala 111
Tel.  (+351) 229 996 500
Fax (+351) 229 996 509
norte@abacusproperty.pt

ALGARVE
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